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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij verzoeken wij, de representatieve sociale partners in de bedrijfstak intramurale
en/of extramurale zorg, om het verplichtstellingsbesluit van de Stichting Pensioenfonds
Zorg en Welzijn (hierna: PFZW) van 31 december 1969, nr. 44 403, Stcrt. 1970, nr. 18
(laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 mei 2019, Stcrt. 2019, nr. 30301) te wijzigen en
gedeeltelijk in te trekken. We verzoeken u om een uitbreiding en een gedeeltelijke
intrekking van de deelverplichtstelling ‘intramurale en/of extramurale zorg’ , bij
voorkeur per 1 januari 2021.
In deze brief lichten wij dit verzoek toe. De opbouw van deze brief is als volgt:
 In paragraaf 1 wordt ingegaan op de aanvraag tot wijziging en een gedeeltelijke
intrekking van de verplichtstelling van PFZW.
 In paragraaf 2 wordt ingegaan op de vereiste informatie die betrekking heeft op
het verzoek tot wijziging en gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling van
PFZW. De wijziging van de verplichtstelling behelst een redactionele
verduidelijking, een uitbreiding met de bedrijfsactiviteiten ‘diagnostisering’ en
met door psychologen en psychotherapeuten uitgevoerde gespecialiseerde
geestelijke gezondheidszorg. De gedeeltelijke intrekking betreft de
bedrijfsactiviteiten uitleen van verpleegartikelen, prenatale zorg en
indicatiestelling.
 In paragraaf 3 wordt ingegaan op de representativiteitsopgave en de gevraagde
ingangsdatum.
1.

Aanvraag tot wijziging verplichtstelling en een gedeeltelijke intrekking

Sociale partners in de branche intramurale en/of extramurale zorg doen met deze
aanvraag een verzoek tot wijziging en gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling
van PFZW, bij voorkeur per 1 januari 2021.
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Onderstaande organisaties treden op als representatieve sociale partners bij dit
verzoek tot wijziging:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen)
ActiZ (werkgeversorganisatie van zorgondernemers)
Zorgthuisnl
de Nederlands ggz (Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland)
VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)
Bo Geboortezorg (Brancheorganisatie geboortezorg)
FNV Zorg & Welzijn
CNV Zorg en Welzijn
FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg)
NU’91 (Beroepsorganisatie van de Verpleging en Verzorging)

Deze partijen zijn statutair bevoegd hun leden te vertegenwoordigen op pensioengebied.
PFZW is door deze organisaties gemachtigd om de wijziging en gedeeltelijke intrekking aan
te vragen.
2.

Wijziging verplichtstellingsbesluit PFZW

2.1

Samenstelling verplichtstelling PFZW

De werkingssfeer van de verplichtstelling van PFZW strekt zich uit over meerdere
bedrijfstakken/branches. Per afgebakend onderdeel van de verplichtstelling kunnen
meerdere werkgeversorganisaties betrokken zijn bij dat onderdeel van de verplichtstelling.
Hiervoor kunnen twee oorzaken zijn:
 Ofwel er zijn meerdere werkgeversorganisaties betrokken bij één branche of
bedrijfstak.
 Ofwel een afgebakende bedrijfstak omvat meerdere branches. Zo omvat de
bedrijfstak “intramurale en/of extramurale zorg” (onderdeel a) (delen van) de
branches ziekenhuiszorg, verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg,
geboortezorg en gehandicaptenzorg.
Het onderhavige verzoek tot wijziging c.q. tot (gedeeltelijke) intrekking van de
verplichtstelling heeft alleen betrekking op de bedrijfstak “intramurale en/of extramurale
zorg” (onderdeel a).
2.2

Verzoek tot wijziging verplichtstelling

Het verzoek tot wijziging van de verplichtstelling voor de intramurale en/of extramurale
zorg bestaat uit:
•
enkele verzoeken tot materiële uitbreiding van de werkingssfeer:
- uitbreiding van de werkingssfeer met bedrijfsactiviteit diagnostisering
- uitbreiding van de werkingssfeer met door psychologen en psychotherapeuten
uitgevoerde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg; en
•
enkele verzoeken tot verduidelijking van de werkingssfeer zonder materieel effect
op het aantal verplichte deelnemingen.
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Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijgevoegde reglementswijziging inclusief
toelichting bij de verplichtstelling. Deze treft u als bijlage 1 aan.
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2.3

Verzoek tot gedeeltelijke intrekking verplichtstelling

Het verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling voor de intramurale en/of
extramurale zorg bestaat uit het schrappen van de volgende bedrijfsactiviteiten:
•
uitleen van verpleegartikelen;
•
prenatale zorg; en
•
de indicatiestelling voor één of meer van de bovengenoemde vormen van zorg en
voor materiële voorzieningen voor gehandicapten.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijgevoegde reglementswijziging inclusief
toelichting bij de verplichtstelling. Deze treft u als bijlage 1 aan.
Volledigheidshalve nog het volgende:
Door de verschuiving van de bedrijfsactiviteit “uitleen van verpleegartikelen”, waarbij dit
steeds meer door derde (niet zijnde zorginstellingen) wordt uitgevoerd, zien sociale
partners het niet langer als een op zichzelf staande zorg gerelateerde bedrijfsactiviteit.
PFZW heeft besloten om de aangesloten werkgevers die uitsluitend de verplichte activiteit
“uitleen van verpleegartikelen”1 verrichten en na de intrekking niet meer vallen onder de
verplichtstelling, een contractuele aansluiting bij het fonds te bieden, die – in afwijking van
het standaardcontract – uitsluitend gedurende het eerste contractjaar kan worden
beëindigd zonder dat zo’n tussentijdse beëindiging zal leiden tot oplegging van
verzekeringstechnisch nadeel.
Immers, voor deze werkgevers geldt, na gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling,
geen verplichte aansluiting meer. Zij zullen echter redelijkerwijs de gelegenheid moeten
krijgen zich te oriënteren op de mogelijkheid hun pensioenvoorziening te wijzigen.
2.4

Gewijzigde omschrijving van de werkingssfeer

De integrale omschrijving van de gewenste werkingssfeer van de deelverplichtstelling
‘intramurale en/of extramurale zorg’ van PFZW luidt na wijziging als volgt:
a. werkgever in de intramurale en/of extramurale zorg
de rechtspersoon, de maatschap, de vennootschap onder firma of de commanditaire
vennootschap in de zorg (met of zonder verblijf) die de inkomsten in enige mate direct
of indirect van de overheid ontvangt en die, al dan niet met winstoogmerk, zorg of hulp
verleent in een of meer van de volgende vormen:
1. hulp bij het huishouden
2. persoonlijke verzorging
3. verpleging
4. begeleiding
5. behandeling en/of medisch specialistische zorg (inclusief medisch geïndiceerde
diagnostisering) al dan niet door (vrij gevestigde) medisch specialisten
6. verblijf
7. vaccinaties voortkomend uit het rijksvaccinatieprogramma
8. jeugdgezondheidszorg
9. kraamzorg
Het gedeeltelijk intrekken van de verplichtstelling heeft uitsluitend gevolgen voor
werkgevers actief in “uitleen van verpleegartikelen”. Het schrappen van de overige
bedrijfsactiviteiten heeft geen gevolgen voor verplicht gestelde werkgevers omdat deze
bedrijfsactiviteit altijd in combinatie met andere verplicht gestelde activiteiten plaatsvindt.
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10. verslavingszorg
11. preventie, waarbij het gaat om:
- het vroegtijdig opsporen van ziekten of afwijkingen bij risicofactoren
- het voorkomen van ziekten of gezondheidsproblemen bij symptomen
- het voorkomen van complicaties en verergeren van gezondheidsproblemen
inclusief de rechtspersoon die in een groepsverhouding is verbonden met en
nagenoeg uitsluitend ten dienste staat aan een werkgever die zorg of hulp
verleent in een van de vormen vermeld in 1 tot en met 11, vast te stellen op
basis van de loonsom;
uitgezonderd:
 de werkgever die als privékliniek geen van overheidswege gefinancierde zorg
verleent,
 de werkgever die uitsluitend in een of meer van de volgende vormen van
(para)medische dienstverlening actief is:
alternatieve geneeskunst, ambulancezorg, apotheek werk, chiropractie, diëtetiek,
ergotherapie, fysiotherapie, (gespecialiseerde) tandheelkundige zorg,
huidtherapie, huisartsenzorg, jeugdzorg, laboratoriumwerk, logopedie,
mondhygiëne, oefentherapie Cesar / Mensendieck, optometrie, orthoptie,
podotherapie, radiodiagnostisch, radiotherapeutisch laboratoriumwerk,
verloskunde, verloskundig en/of gynaecologisch echoscopisch onderzoek,
vervaardigen van tandprothesen.
Zodra een werkgever zoals hiervoor omschreven daarnaast in enige vorm actief is
in medisch specialistische behandeling, valt deze werkgever wel onder de
werkingssfeer van de verplichtstelling,
 de werkgever die de activiteiten in de generalistische basis geestelijke
gezondheidszorg uitsluitend verricht en/of laat verrichten door psychologen en
psychotherapeuten. Zodra een werkgever zoals hiervoor omschreven daarnaast in
enige vorm activiteiten verricht in gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
en/of medisch specialistische behandeling, valt deze werkgever wel onder de
werkingssfeer van de verplichtstelling, en
 de overheidswerkgever in de zin van de Wet Privatisering ABP (Stb. 1995, 639,
laatstelijk gewijzigd bij wet van 23 december 2015 Stb. 2015 553);
2.5
Wijziging pensioenreglement, geen wijziging statuten
Als gevolg van de gevraagde wijziging en gedeeltelijke intrekking van de
verplichtstelling van PFZW, wijzigt bijlage a van het pensioenreglement (inhoudende de
tekst van de verplichtstelling).
Een getekend exemplaar van het besluit tot wijziging van bijlage a van het
pensioenreglement van PFZW treft u als bijlage 1 bij deze brief aan. Deze
reglementswijziging is door PFZW ter kennisname naar De Nederlandsche Bank (DNB)
verzonden.
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De gevraagde wijziging en gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling van PFZW leidt
niet tot een wijziging van de statutaire werkingssfeer van PFZW.
De statuten en reglementen PFZW per 1 januari 2020 zijn als bijlage 2 bijgevoegd.
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2.6

Financiële en actuariële toets

De voorgestelde wijziging en gedeeltelijke intrekking van de zorgverplichtstelling heeft een
verwaarloosbaar effect op de doorsneepremie en de kostendekkende premie voor de
pensioenopbouw en de financiële situatie bij PFZW.
Materieel beoogt de verzochte wijziging en gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling
voor de intramurale en/of extramurale zorg2:
- een uitbreiding met werkgevers actief in de diagnostisering;
- een uitbreiding met werkgevers in de geestelijke gezondheidszorg 3;en
- een inkrimping met werkgevers actief in uitleen van verpleegartikelen.
De financiële en actuariële effecten van de uitbreiding worden verkleind, omdat een deel
van de uitbreiding ziet op werkgevers die op dit moment contractueel zijn aangesloten bij
PFZW. Voor het berekenen van de effecten moet alleen worden gekeken naar de te
verwachten toetreders en uittreders.
De ABTN 2020 van PFZW is als bijlage 4 bijgevoegd. De financiële en actuariële toets is als
bijlage 5 bijgevoegd.

3.

Representativiteitsopgave

De representativiteit na de wijziging en gedeeltelijke intrekking bedraagt 85,97%, zoals dit
in april 2020 is vastgesteld en gemeten.
Representativiteitsopgave:

817.346
950.783

x 100% = 85,97%

In de teller (817.346 werknemers) staat het aantal werknemers in dienst bij
georganiseerde werkgevers in de intramurale en/of extramurale zorg. Het aantal
werkgevers dat lid is van de aanvragende werkgeversorganisaties 1.128.
In de noemer (950.783 werknemers) staat het totaal aantal werknemers in dienst bij
werkgevers in de intramurale en/of extramurale zorg. Het aantal werkgevers dat na
wijziging onder de verplichtstelling voor de intramurale en/of extramurale zorg valt
bedraagt 5.030.
Als bijlage 6 is het ingevulde formulier representativiteitsopgave bijgevoegd.

De intrekking voor de activiteit ‘prenatale zorg’ en ‘indicatiestelling voor één of meer van
de bovengenoemde vormen van zorg en voor materiële voorzieningen voor gehandicapten’
is niet berekend omdat onder deze activiteiten geen werkgevers zijn aangesloten.
3
De uitbreiding ziet op psychologen en psychotherapeuten die naast basis geestelijke
gezondheidszorg ook gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg uitoefenen.
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4.

Ingangsdatum wijziging verplichtstelling

Sociale partners verzoeken u vriendelijk de wijziging en gedeeltelijke intrekking van de
verplichtstelling in te laten gaan per 1 januari 2021.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard
bereid een nadere toelichting te geven. U kunt hiertoe schriftelijk of telefonisch contact
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Met vriendelijke groet,
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Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
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Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6

Een door het bestuur van PFZW ondertekend exemplaar van het besluit tot
wijziging van bijlage a van het pensioenreglement dat voor de wijziging
noodzakelijk is, inclusief toelichting.
Statuten en reglementen PFZW per 1 januari 2020.
De tekst van de integrale omschrijving van de gewenste werkingssfeer van
de verplichtstelling van PFZW na verwerking van de wijziging en
gedeeltelijke intrekking van de deelverplichtstelling ‘intramurale en/of
extramurale zorg’.
Actuariële en bedrijfstechnische nota per 1 januari 2020 van PFZW.
De financiële en actuariële toets wijziging verplichtstelling.
Ingevuld formulier representativiteitsopgave.

